
In Cupa cupelor la baschet

VICTORIOASA IERI, 
CONTINUĂ CURSADINAMO

cu Beșiktas Istanbul, scor general 179-178
Captivant din pri
ma pînă ultima 
secundă de joc, cu 
răsturnări de scor 
care au ținut cu 
„sufletul la gură" 
publicul din 
Floreasca, 
de baschet 
echipele 
București și Beșik
tas Istanbul —dis
putat aseară — a 
avut toate caracte
risticile unei între
ceri decisive pen
tru calificarea în
tr-o etapă superi
oară a 
petiții 
nale 
respectiv Cupa cu
pelor. Eținamoviștii 
după ce realizase
ră un rezultat de 
egalitate în depla
sare (98—98) au 
izbutit, ieri, să în
vingă la limită — 
81—80 (44—40) —
obținînd, astfel, 
scorul general de 
179—178, datorită 
căruia au promo
vat în turul urmă
tor al Cupei cupe
lor, în care vor ju
ca în compania 
formației Stroitel 
Kiev, echipa cu- 
noscuților internaționali Tka- 
cenko și Belostenîi.

Revenind la partida de ieri, 
vom menționa că in primele 15 
iminute inițiativa a aparținut 
oaspeților care, beneficiind de 
aportul internaționalilor Kunter 
și Ince și al nord-americanilor 
Wilson și Mc Gilmer, avînd 
permanent în teren trei jucă
tori de peste 2 m, au dominat 
panourile și au înscris de la 
distanță. De la scorul de 30—20 
.pentru Beșiktas, a intervenit 
însă revirimentul dinamoviști- 
lor, datorat în mare măsură 
introducerii in teren a lui Da
vid (in special), Braboveanu și 
Marinache. Treptat, jocul s-a 
echilibrat și in min. 18 am

sala 
meciul 
dintre 

Dinamo

unei com- 
internațio- 

intercluburi,

Foto: Dragoș NEAGU
David va înscrie; intervenția lui Kunter_este 
tardivă.

consemnat, pentru prima dată, 
egalitate: 32—32. Plusul de a- 
gresivitate în apărare, ceva mal 
mult curaj și precizie in arun
cările la coș de la semidistan- 
ță și distanță, frecvența mai 
ridicată a contraatacurilor și 
prestația bună a lui Popa au 
făcut ca echipa Dinamo să ia 
conducerea, dar la diferențe 
foarte mici, recuperate de ad
versari. Tabela de scor a mai 
înregistrat egalitate de citeva 
ori (62—62 in min. 32, 69—69 In 
min. 35, 77—77 în min.' 38 șl 
79—79 in min. 39), după care

Dumitru STĂNCULESCU

(Continuare (n pag. a 4-a)

In meci amical de handbal feminin

Stl. DIVIZ. A ROMÂNIEI
R. $. S. AZfRMIBJAR 25-17

PLOIEȘTI, 13 (prin telefon). 
Sala sporturilor „Victoria" din 
localitate a găzduit cea de a 
doua partidă amicală dintre Se
lecționata divizionară feminină, 
de handbal a tării noastre și 
reprezentativa R.S.S. Azerbaid
jan. Sportivele românce au 
ciștigat cu 25—17 (13—6). Chiar 
de la începutul partidei învingă
toarele s-au instalat la condu
cere, tabela de scor arătind 
10—2 în favoarea lor (min. 14), 
iar această diferență de 8 go
luri s-a menținut aproape tot 
timpuL Cu toate acestea nu se 
poate afirma că echipa noastră 
a jucat fără cusur. Dacă apă
rarea a funcționat bine, in 
schimb s-au ratat multe inter
cepții, s-au dat pase greșite, 
iar Avădanei a trimis spre 
poarta adversă foarte multe a- 
runcări neinspirate. Au înscris: 
Oacă 7, Ștefanovici 4, Marian 
4, Avădanei 3, Ionescn 3, Ple- 
șoianu 2, Covaliuc 1, T6rok 1 
pentru Selecționata țării noas
tre : Vaciaeva 6, Suhanova 5, 
Karlova 4, Neciaeva 1, Proho- 
renko 1.
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Astăzi, etapa a 9-a a Diviziei „Aw de fotbal

STEAUA-DINAMO, UN DERBY DE LA CARE 
AȘTEPTĂM (MAI ALES ACUM) FOARTE MULT
• La Timișoara, meciul veci
nilor • La Rm. Vîlcea, se caută 
un „lacăt" pentru Dobrin O 
S.G Bacău nu uită că anul tre
cut a ciștigat la Brașov ® „Ma
rinarii" Constanței se tem câ nu 
vor putea trece— Jiul ® In Tri- 
vale, o partidă de... cupe euro
pene • La Hunedoara, față în

• 
să

PROGRAMUL ETAPEI
. . .......... ..........._

X

fațâ,, Lucescu și 
Studenții clujeni 
nu coboare pe 
gresul-Vulcan ți 
tesc prima 
studențesc

Halagian 
vor încerca 
Mureș O Pro-
Mateianu țin-

victorie, dar Sportul 
știe că e, 

CLASAMENT
gazdă I

1. DINAMO 4 5 2 1 20-10 12
2. Univ. Craiova 6 5 0 1 17- 3 10
X Corvin ui 0422 21-11 10
4. S.C. Bacău 4 4 2 2 10- 0 10
5. „U" Cluj-Napoca 0 4 2 2 10- 9 10
4. F.G Olt 8 4 1 3 11- 9 9
7. Steaua 7 3 3 1 10- 8 9
8. F.G Argeș 8 2 4 2 8- 7 8
9. Jiul 8 2 4 2 8-11 8

10. F.C.M. Brașov 8 3 2 3 7-11 8
11. „Poli" Timișoara 7 3 1 3 10- 8 7
12. Sportul stud. 8 2 3 3 9-12 7
13. C.S. Tîrgoviște 8 3 1 4 8-14 7
14. Chimia Rm. V. 8 2 2 4 9-15 4
15. A.SJL Tg. M. 8 2 15 10-12 5
14. F.G Constanța 8 1 3 4 8-11 5
17. U.T. Arad 8 1 3 4 8-14 5
14. Prag. Vulcan 8 0 4 4 0-19 4

CRIȘUL ORADEA DEBUTEAZĂ
IN tllPA CUPELOR LA POLO

14 ani, iubitorii polo-u- 
Cluj-Napoca au din nou

După 
lui din__ .
prilejul să urmărească partide 
în cadrul competițiilor conti
nentale. Ne face plăcere să ne 
reamintim de meciul din 17 de
cembrie 1967. cînd, în piscina 
acoperită de pe malul Someșu
lui. Dinamo București învingea 
cu 9—6 pe Pro Recco și se ca
lifica în finala Cupei campio
nilor europeni. De această dată, 
spectatorii clujeni, alături de 
cei care vor veni de la Oradea, 
au posibilitatea de a urmări 
debutul unei a treia echipe ro
mânești (după Dinamo și Ra
pid) într-o competiție europea
nă. Mai precis, la meciurile din 
prima grupă preliminară a tu
rului I din Cupa cupelor, pe 
care formația Crișul le va sus
ține împreună cu alte trei e- 
chipe redutabile. Club Natacio 
Montjuich din Spania, Bote 
Erde Hamm din R.F. Germania 
și Pro Recco din Italia.

Așa cum aprecia și antreno
rul federal Anatol Grințescii, 
grupa de la Cluj-Napoca este 
cea mai echilibrată, toate cele 
4 participante reprezentînd 
țări ale căror selecționate na
ționale se află în primul eșa-

polo-ului con-Ion valoric al 
tinental.

Pentru o mai 
dare cu piscina clujeană, Cri- 
șol s-a deplasat in localitate 
de luni dimineața cu întregul 
efectiv : Kiss și Rada — por
tari. Fejer, Gordan, Costrăș, 
Ungureanu, Garofeanu, CL Ru- 
su, Raț, Arabagiu, Ileș, Pantea 
șl Karacsony. Antrenorii N. Ru- 
jinschi și I. Alexandrescu slnt 

circumspecți, ferindu-se să 
facă pronosticuri. Ei ne-au a- 
sigurat însă că poloiștii orădenl 
se vor strădui să nu rateze a- 
cest debut

Dintre formațiile 
cea mai grăbită s-a
echipa spaniolă din Montjuich 
care la ora cînd citiți aceste rîn- 
duri se află deja la Cluj-Na
poca. Tot în cursul zilei de 
astăzi sînt așteptați și jucătorii 
lui Pro Recco.

Turneul va începe vineri 
după-amiază cu partidele Rote 
Erde Hamm — Crișul Oradea 
(ora 18) și Pro Recco — C. N. 
Montjuich (ora 19,15). Liga eu-

Adrian VASILlU

bună acomo-

oaspete, 
dovedit

(Continuare in pag. 2-3)

La întreprinderea „Industria linii" Timișoara

SPORTUL 0 DRAGOSTE VECHE, CONSTANTĂ
Și alții iubesc, se mîndresc, 

cu apa care le înfrumusețează, 
care le traversează orașul. Ti
mișorenii, însă, îi întrec parcă 
pe toți. în șerpuitoarea 
curgere, Bega 
luze smălțuite, 
ne, splendide 
parcuri, terase, baze sportive 
de tot felul, numeroase locuri 
de odihnă și agrement. O dra
goste veche, constantă 
pentru frumoasa Begă 
exercițiului fizic. Pe 
ei și-au construit zeci 
nuri, bazine,

ei
oglindește pe- 
blocuri moder- 

arcuri de pod,

au avut 
iubitorii 
malurile 
de tere- 

hangare pentru

ambarcății, cei de la Electrica, 
C.F.R., de la „Universitatea", 
Clubul sportiv școlar, de la 
Banatul, Industria linii ș.a. Ul
timii, textiliștii, se pare că au 
fost printre primii.

Terenurile de handbal, volei, 
tenis, bazinul acoperit (33 m) 
se află »la „colțul" întreprinde
rii — cu asurzitoare războaie 
de țesut in anul 1905, cu mini- 
calculatoare electronice care ur
măresc producția, azi. Unul din 
cele mai atrăgătoare sporturi 
a fost și rămine jocul de polo. 
Secția a luat ființă în 1934, tex-

tiliștii 
prima 
între 
erarea 
coperit) : 
campioni 
dragoste

de pe Bega luptînd pe 
scenă a țării la rînd. 

1946—1951, obțin consa- 
(desigur, în bazin des- 

de 6 ori consecutiv 
naționali ! Tradiție, 

pentru acest sport : 
echipa de polo a textiliștilor de 
Ia „Industria linii" din 
șoara este și astăzi în 
divizie a țării (seria a 
Căpitanul formației este

Ti im
prima 
II-a). 
Nan-

Vasile TOFAN

(Continuare in pag. 2-3)

- DINAMO
•ra 17 — med teJevtaaJȘ
- U.T.A.
- C.S. TIRGOVIȘTI
- S.G BACĂU
- F.C. CONSTANȚA
- UNIVERSITATEA CRAIOVA
- F.C. OLT
- „U* CLUJ-NAPOCA
- PROGRESUL-VULCAN

,23 August")
Ș Cu excepția medului Steaua — Dinam®, celelalte partide tnoa, 
îj la ora ÎS.
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București t STEAUA
(Stadionul „23 August",

..POLI" 
CHIM1A 
F.C.M. 
JIUL 
F.C. ARGEȘ

Timișoara : 
Rm. Vîlcea 
Brașov : 
Petroșani i 
Pitești : 
Hunedoara : CORVINUL 
Tg. Mureș : A.S.A.
București : SPORTUL STUD.

(Stadionul

I
l

Raid-anchetă prin Cluburile sportive școlare

COLABORARE FRUCTUOASĂ PERMANENTA, 
EFICIENTĂ SPORITĂ 
Astăzi, C. S. Ș.

Cluburile sportive școlare 
stnt, se știe, pepiniere ale spor
tului de performanță. Aici sint 
(sau ar trebui) reunite — in 
urma unor acțiuni de selecție 
bine dirijate — elemente capa
bile să facă față, mai apoi,, 
exigențelor înaltei performanțe. 
Aici se fac primii pași spre 
desăvirșirea sportivă, pentru 
ca, mai tirziu, tinărul perfor
mer să-și urmeze drumul, la 
alte cluburi și asociații, spre 
deplina afirmare la nivelul se
niorilor. Iată de ce, între teh
nicienii care lucrează la clu
burile școlare și cei care se 
ocupă de seniori ar trebui să 
existe o permanentă legătură, 
un plan comun de lucru pentru 
a se urmări In perspectivă creș
terea performerilor, intr-un cu- 
vint pentru a se asigura con
tinuu eșaloane bine pregătite 
de sportivi In toate •■ ••• 
nele.

Cum se realizează 
conlucrare, cum funcționează a- 
ceastă legătură intre antreno
rii de la juniori și cei de la 
seniori ? Pentru a afla răspuns 
la aceste întrebări agi între
prins un raid la Clubul spor
tiv școlar nr. 1 din Capitală, 
unitate recunoscută pentru re
zultatele 
obținute 
nerații.

A REZULTATELOR
nr. 1 București

lacului Herăstrău. Printre 
loan Badea — locul 1 ia 

„mondla-

UN

discipli-

această

bune și foarte bune 
la nivelul tinerei

SCHIF MEDALIAT 
PE HERĂSTRĂU-.

ge-

toLLa bac activitatea era în 
Antrenorii Dan Toma și Doina 
Bălașa dădeau ultimele indica
ții elevilor lor, înainte ca a- 
ceștia să înceapă „pistele" pe

apa 
el, 
schitul de 4 f.c. la 
lele* de juniori, campion bal
canic —, ' Vasile Tomoioagă,
Serghel Svenigorațcbi, precum 
și componenții ambarcațiunilor 
de 2+1 și 8+1, finaliști la ul
tima ediție a campionatelor bal
canice, campioni naționali ia 
seniori pentru clubul Dinamo.

Iată, așadar, încă înainte da 
a discuta 
prim „fir" în raidul nostru. A- 
mănuntele le primim de_ la 
profesorul Dan Toma 1 
tra ea munca noastră să albă 
o cit mal bună finalizare — 
mă refer la necesitatea conti
nuității și după depășirea vira
tei junioratului —, am reali
zai o foarte bună colaborare 
cu clubul Dinamo. Aceasta ee 
manifestă pe mal multa pla
nuri. De la eel metodic — prin 
efectuarea unor caiete de an
trenament comune — pină ta 
acțiunile de selecție, 1a care 
iau parte și tehnicienii dina- 
moviști. In acest fel sperăm 
ca efortul depus acum să-șl 
găsească exprimarea, mai tir- 
ziu, prin rezultate de valoare. 
Ia nivelul seniorilor". Confir
marea acestei colaborări aveam 
să o găsim în scurt timp, ctad 
la bază a sosit șl antrenorul 
dinamovist Dumitru Popa, pen
tru a participa la pregătirile 
din ' ‘ ‘ "
S-a lăsat seara. Canotorii iși 
vor ’ ‘ ______ ț_2_
în sala de forță. Directorul clu
bului, Marine! Oancea, care

cu antrenorii.

„Pen-

acea zi ale „școlarilor".

continua antrenamentele

Emanuel FANTĂNEANU

(.Continuare in pag. 2-3)

După o primă ,,pistă" pe apele Herăstrăului, loan Badea asculți 
atent indicațiile antrenoarei sale, Doina Bălașa 

Foto i Vasile TOFAH



FAMILIA-SPRIJIN ÎN DRUMUL
SPRE PODIUM

22 de
Mulți ziceau: iți pierzi 

viața,

„...M-am căsătorit la 
ani. 
anii tinereții, trăiește~ți 
ai timp de însurătoare ! Acum, 
după aproape nouă ani de căs
nicie, constat că am ciștigal 
anii tinereții, nu că i-am pier
dut ! Am 
care mi-a 
excursie, 
denți. De 
o iubire 
noastră a 
doi copii, 
ani și Cristian — de 5 ani. Sint 
marea bucurie a vieții noastre. 
Viața de familie reprezintă pen
tru mine un mare și inegala
bil punct de echilibru".

Ne vorbește Corneliu Ion, 
campionul olimpic al pistola
rilor, un om cu care e o plă
cere să 
deschis, 
care te 
primare 
te frapează mai întîi la acest 
■portiv de prim-plan, celebru 
de acum pe toate poligoanele 
importante ale lumii. Am vrut 
■i știm ce loc ocupă familia 
In viața lui Corneliu Ion. „Cind 
simt nevoia unei relaxări to
tale. a odihnei nervoase — atit 
de importantă pentru specificul 
tirului — mă retrag între ai 
mei. Nu poate există climat 
sufletesc mai reconfortant de- 
eit familia, tntr-o familie ca a 
mea, unită sufletește, 
mea, Trude, deși știe 
pufin despre tir, despre o pro
bă de pistol, înțelege foarte 
bine ce trebuie să facă spre 
a-mi crea orele de destindere, 
de reconfortare nervoasă de 
eare am atita nevoie. In pri
mul rind. cind am închis ușa 
apartamentului, întoreîndu-mă 
de la poligon, am terminat cu 
tirul ! Ceea ce reprezintă un 
mare avantaj tocmai pentru că 
tmi creează o deconectare com
pletă, de eare am atita nevoie. 
Apoi, in clipele de decepție, 
de descumpănire — și sint des
tule și astea — familia îmi dă 
mingiierea sufletească necesară 
spre a trece peste necazuri și 
nerealizări. Sint convins, din 
propria mea experiență, că fa
milia reprezintă un suport mo
ral greu de aflat in altă parte, 
poate numai in mina de aju
tor pe care ți-o întinde colec
tivul de muncă, un prieten a- 
devirat. Și de asta îi sfătuiesc 
pe toți tinerii sd-și creeze cit 
mai devreme o familie. Dealt- 
fal. rdmînînd in domeniul spor-

cunoscut-o pe cea 
devenit soție intr-o 

Eram amindoi stu- 
la început ne-a unit 
adevărată. Căsătoria 
fost binecuvîntată de 
Monica — de șapte

conversezi. Un chip 
niște ochi luminoși 

privesc în față, o ex- 
simplă, directă, lată ce

Soția 
foarte

tulul, vedem că marii campioni 
au ți o frumoasă viață fami
lială. Gîndiți-vă, de pildă, la 
Patzaichin. bunul meu prieten. 
Știu cit ~se sprijină ți el pe 
familie, cit moral ii furnizează 
clipele petrecute cu ai lui. Și 
mai cunosc destule situații cind 
lipsa de responsabilitate, a celi
batarilor imbătriniți, singurăta
tea camerei devenită o spaimă 
au curmat, mult mai devreme 
decit se cuvenea, frumoase tra
see de mari campioni...".

în pledoaria plină de căldu
ră a lui Corneliu Ion am re
cunoscut atîtea alte cazuri de- 
monstrînd forța tonică a fami
liei.

„Fără ajutorul familiei mele, 
al soției in primul rînd, care 
a știut cind să-mi spună un 
cuvint 
jană, 
ajuns 
manță 
risea . .
momente după ce spusese adio 
activității competiționale. în 
anii, mulți, de strălucire pe 
marile arene ale gimnasticii a 
numelui de Dan Grecu un me
rit are și familia celebrului 
campion al inelelor, care l-a a- 
llmentat mereu cu substanța 
greu de găsit în altă parte 
numită moral, încredere. Unui 
rugbyst, care joacă acum un rol 
de seamă în viața echipei noas
tre naționale, Ion Constantin, 
familia i-a fost sprijin princi
pal în trecerea peste unele mo
mente de nehotărîre. Am luat 
nume și cazuri la întîmplare. 
Dar dacă veți cerceta viața ma
rilor campioni și recordmani, 
cu rare excepții care întăresc 
regula, veți constata că ei și-au 
creat o viață familială exem
plară, că portretul lor moral 
are un capitol esențial în com
portarea, plină de responsabi
lități dar 
bucurii, ca 
ca soți sau

Dedicînd 
duri, am dorit să 
atenția tinerelor 
sportivi că cu cit iși vor înte
meia 
căreia 
ca și 
dițiile 
atit ’ . _ .
munca profesională, în activi
tatea de sport nu există mediu 
mai reconfortant decît cel fa
milial.

bun dar și unul 
cind era cazul, 
la alifia ani de 
in fotbal..." ne 

Dembrovschi la

de do- 
n-aș fi 
perfor- 
mărtu- 
puține

și de inegalabile 
tați sau ca mame, 
soții.
familiei aceste rîn- 

le atragem 
ți tinerilor

mai degrabă o familie, 
i să-i asigure, prin mun- 
atitudinea lor, toate con- 

i unei bune conviețuiri, cu 
vor fi mai cîștigați. în

Eftimie IONESCU

ARC PESTE GENERAȚII

LA ZI, IN ÎNTRECERILE EȘALONULUI SECUND
HANDBAL

(etapele a Vlll-a ți a IX-a)

MASCULIN. Seria I : Celuloza 
Brăila — Universitatea București 
22—23 ; Universitatea București — 
C.S.U. Galați 18—15 ; Metalul 
Vaslui — A.S.A. Ploiești 27—20 ; 
Celuloza Brăila — Metalul Vaslui 
26—22 ; Calculatorul HRUC Bucu
rești — Unirea Focșani 
A.S.A. Ploiești — Calculatorul 
HRUC Ploiești 17—15 ; Frigero 
Găiești — Comerțul Marina Con
stanța — amînat ; Comerțul Ma
rina Constanța — C.S.M. Borzești 
16—14 ; C.S.M. Borzești — Trac
torul Brașov 35—30 ; Tractorul 
Brașov — Universitatea Iași 
21—17; Universitatea Iași — C.S.U. 
Galați W—19 ; Unirea Focșani — 
Frigero Găiești 22—20. In clasa
ment : 1. C.S.M. Borzești 23 p 
(218—187), 2. Universitatea Bucu
rești 23 p (172—150), 3. Tractorul 
Brașov 22 p. Seria * II-a : C.S.M. 
SL Gheorghe — Minerul Moldova 
Nouă 19—15 ; Minerul 
Nouă — Independența 
MIrșa 15—22 ; Utilaj Știința 
șanl — Unlo Satu Mare 
C.S.M. Sf. Gheorghe — 
Știința Petroșani 20—16 ; 
Reșița — H.C. Minaur H 
Mare 12—16 ; H.C. Minaur n Baia 
Mare — Metalul Hunedoara 24—18; 
Metalul Hunedoara — Minerul 
Cavnic 20—20 ; Minerul Cavnic — 
Strungul Arad 26—15 ; Strungul 
Arad — Șuierul Baia Sprie 13—11; 
Șulorul Bata Sprie — Nitramonia 
Făgăraș 18—16 ; Nitramonia Fă
găraș — Independența Carpațl 
MIrșa 20—25 ; Unio Satu Mare — 
C.S.M. Reșița 18—14. In clasament: 
L Independența Carpațl — - 
25 p, 2. H.C. Minaur H 
Mare 23 p, 3. Minerul 
20 p. FEMININ. Seria I : Voința 
Galați — Universitatea București 
26—21 ; Universitatea București — 
C.S.M. Sf. Gheorghe 22—20 ; Re
lon Săvinești — Textila Doroban
țul Ploiești 18—15 ; Textila Doro
banțul Ploiești - - • 
rești 24—22 ; 
rești — C.F.R. 
C.F.R. Craiova 
rești (amtnat) ;

32—a :

Moldova 
Carpațl 
Petro- 

Tt—ss ; 
Utilaj 

C.S.M.
Baia

Mir? a
Bala

Cavnic

— Spartan Bucu- 
Spartac
Craiova 17—24 ;

— Rapid
Rapid București 

■— Argeșeana Pitești 26—10 ; Ar
geșeana Pitești — Filatura Foc
șani 25—20 ; Filatura Focșani — 
Confecția Vaslui 12—18 ; Confec
ția Vaslui — Vulturul Plătești 
14—14 ; Vulturul] Ploiești — C.S.M. 
Sf. Gheorghe 18—15 ; Voința Ga
lați — Relon Săvinești 16—19. tn 
clasament : L Vulturul -•--*• 
» P.
(151—118), 
(164—134). Seria a n-a ! 
Odorhel — A.E.M. Timișoara 18—8

Bucu-

Bucu-

Ploleștl
1. C.F.R. Craiova 22 p 

3. Relon Săvineștl 
V«Hnța

A.EJd. 
ușoară 
trița — 
Voința 
22—10 ; 
— Chimia Arad 16—22 ; 
Arad — Chimistul Rm. _____
11—14 ; Chimistul Rm. Vileea — 
Constructorul Hunedoara 25—16 ; 
Constructorul Hunedoara — Vo
ința Sighișoara 31—11 ; Voința 
Sighișoara — Textila Zalău 19—24; 
Textila Zalău — TrlcotextU Sighel 
26—12 ; Tricotextll Sighet — In
dustria ușoară Oradea 17—15 ; Nl- 
tramqnia Făgăraș — Constructorul 
Timișoara 12—17. In clasament : 
L Chimistul Rm. Vileea 22 p , 2. 
Nitramonia Făgăraș 25 p, 3. 
A.E.M. Timișoara 19.

Timișoara — Industria 
Oradea 17—10 J Gloria Bis- 
Nitramonia Făgăraș 17—19; 
Odorhel — Gloria Bistrița 

Constructorul Timișoara 
Chimia 
VHoea

• Rezultate din „Cupa de toam
nă* la handbal feminin. Etapa a 
VH-a. Seria I : Hidrotehnica
Constanța — TEROM Iași 20—22 ; 
Progresul București — Textila 
Buhuși 24—21 ; Știința Bacău — 
Confecția București 25—19. Seria 
• n-a : CJS.M. sibiu — Universi
tatea Cluj-Napoca 26—17 (Univer
sitatea Cluj-Napoca — Mureșul 
Tg. Mureș 23—24, med din etapa 
precedentă) ; Mureșul Tg. Mureș 
— Constructorul Bala Mare 29—21; 
Rulmentul Brașov — Universita
tea Timișoara 24—11 (Corespon
denți : Ș. Neniță, L Ion eseu, A. 
Szabo, C, Gruia).

RUGBY

Duminică s-a disputat • nouă 
etapă In cadrul Diviziei B, de ti
nerel Iată rezultatele care ne-au 
parvenit, unele fel de arbitraj 
din provincie nesosind Încă la 
federație. Seria I : Rulmentul
Alexandria — R. c. Grlvlța Ro
șie n 35—11 ; C.F.R. Craiova — 
Rapid Buc. 0—32 ; Dacii I.P.A. 
Sibiu — Dunărea Giurgiu o—3 ; 
Ș.N. Oltenița — Știința Buc. 4—7. 
Seria a II-a : Petrochimistul Pi
tești — Chimia Tr. Măgurele 
60—4 ; Gloria Buc. — Electropu- 
tere Craiova 46—3 ; Unirea Să- 
oele — LO.B. Balș 6—13 : Seria a 
IlI-a : C.S.U. I.A.M.T. Oradea — 
Politehnica Cluj-Napoca 4—4 ; 
Constructorul Alba lulla — Știin
ța CEMIN Bala Mare n 13—0 : 
Metalurgistul Cuglr — Carpațl 
MIrșa 21—3 ; Electrotimlș — Mi
nerul Lupenl 18—7. Seria a IV-a ; 
Voința Constanța — Constructo
rul Constanța 3—38 : Calatls 
Mangalia — Chimia Năvodari 
0—40 ; LT.C. Constanta — Farul 
n 12—0. Seria a V-a : Pescăru
șul Tulcea — Automobilul Ga
lați 12—9 ; Chimia Brăila — O- 
Mmpla Buc. 7—42 ; Automobilul 
Măcln — C.F.R. Constanta 6—54. 
Seria a Vl-a : I.u.C. Mllcov Foc
șani — C.F.R. Brașov 27—«.

SPORTUL-0 DRAGOSTE VECHE
(Urmare din pag. I)

VOLEI

în etapa a n-a a Diviziei „B“, 
de tineret, la volei s-au înregis
trat următoarele rezultate : FE
MININ, seria I : Universitatea
București — Penicilina H Iași 
2—3, Prahova I.P.G. Ploiești — 
Confecția București 1—3. Voința 
București — c. P. București 3—0 
WO, Ceahlăul Piatra Neamț — 
Zimbrul Suceava 3—0 ; seria a 
II-a ; Chimpex H Constanța — 
A.S.S.U. Craiova 3—1, Chimia Rm. 
Vileea — Olimpia Metal 33 Bucu
rești 3—0, Spartac București — 
Chimia Tr, Măgurele 3—1, Calcu
latorul București — Bralcont 
Brăila 3—o ; seria a în-a : „U“ 
CluJ-Napoca — Corvlnul Dacia 
Deva 3—0. Textila Cisnădle — O- 
limpia Oradea 2—3, Armătura Za
lău — G.I.G.C.L. Brașov 3—1. Me- 
talotehnica Tg. Mureș — Explor- 
min Caransebeș 3—1. MASCULIN, 
seria I : Prahova Ploiești — 

Brașov 3—2, I.O.R. Bucu- 
Steaua n București 0—3, 
Bacău — Metalul Sucea- 
Relonul Săvinești — Con-

I.C.I.M. 
rești — 
Viitorul 
va 3—1. _______ _______ __________
structorul Danublus Brăila 3—1 ; 
seria a II-a : Carpațl Rm. Vileea
— Rapid București 0—3. Eleetro- 
putere Craiova — Metalul Hune
doara 3—1, Vulcan București — 
Electra București 2—3, SARO 
Tlrgovlște — PECO Ploiești 3—0 ; 
seria a m-a : „U* Cluj-Napoca
— Otelul Oraș Dr. Petru Gr»za 
3—0. Electromureș Tg. Mures — 
Voința Beiuș 3—1. Motorul Bala 
Mare — Voința Bistrița 3—0, Vo
tata Alba fulla — Voința Zalău 
3—0. (Rezultatele au fost comu
nicate de corespondenții 1 N. 
Mateescu, I. Pocol, I. Flllpescu, 
L Iancn. A. Crișan, M. Radu, D. 
Bălteanu, V. Popovlci, A. Szabo, 
Gh. Botezan, M. Avanu, C. Rusu, 
L Strban, S. Glornolu).

CUPA CUPELOR
LA POLO

(Urmare din pag. I)
ropeană de natație a delegat, 
ca arbitri neutri pe Panagakos 
(Grecia) și Jovici (Iugoslavia). 
Delegatul L.E.N. va fi F. Sa- 
lamon din Ungaria.

Celelalte trei grupe ale tu
rului I sînt programate, lja_ a- 
celeași date, la : 
(P.O.S.K., Lokomotiv 
Naftikos omilos Glyfada, 
Antwerpse Zwemclub). 
HAAG, in Olanda (Zian 
se, Montmartre natation, 
kenhead S. C. din Anglia) și 
STOCKHOLM (Neptun. S. K. 
Szentes din Ungaria și repre
zentanta Danemarcei).

SPLIT 
Sofia, 

Kon 
DEN 

Vites- 
Bir-

Cu 
mă, 
tul < 
eners

bate»;’

norm 
nu rr 
TIVI 
de g 
sport 
secții 
că, 1 
"teder 
danci 
rat k 
din 
ăultă 
Tg. I 
elinii i 
acele; 
DE 
«1 30

S-a 
da n 
la ju 
(aten- 
•chirr 
IM k 
pârtie 
kg d 
+100 
la oa 
Dar 
plătoi 
cu st 
plinit 
trai i 
SECȚ 
sperai 
•ceas, 
> an 
ta tea 
este v 
ții de 
Pro gr

T
Pl

In trece 
a turnei 
categorii 
avut loc 
trecute 
Tg. Mur 
curenți 
mal bur 
dinamov: 
truntăril 
bucureșt

Iată p. 
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șov), 57 
Petrila), 
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▼orbeam deunăzi cu profe
sorul Gheorghe Tatu. Despre 
împlinirile Clubului sportiv 
șoolar Unirea Iași, al cărui di
rector este, despre cel 132 de 
sportivi plecați din această u- 
nltate spre performantă si 
marea performantă de astăzi 
— printre el, un ludeka de 
«•Ha lui Tom» Mlbalachc, un 
ruabyst de valoare ca loan 
Burau. un vleecamplen euro
pean la lupte libere numit 
Gh. Brofteann. Nu ara oco
lit aici nereușitele de la o 
dtaciplină sau alta din cele 11 
ette se practică la „Unirea*, 
in 13 ani. o activitate bogată, 
suficiente fapte care ar putea 
constitui subiecte de luat in 
aeamă. Mal presus de toate a- 
cestea însă, ne-a reținut aten
ția un aspect de „culise* com
parabil intrucitva eu orice 
performanță...

Mal Ieri. Constantin Sauduc 
era un cunoscut practicant al 
iudeului. Medaliile cucerite dc 
el tn competiții interne sau 
Internaționale nu au putut fi 
despărțite de ucenicia făcută 
la C.S.S. Unirea. Asemănător 
a fost șl drumul spre perfor
mantă al altor doi tudoka. 
Adrian Hazlncop si Ton 
rarn.

în ediția de campionat 
rugby Încheiată in iunie 
cut. Constantin Veriveș

de 
tre-

număra printre cei mal ou- 
nescutl jucători al Politehnicii 
Iași. Pe prima scenă competi- 
tlonală s-au aflat si Adrian 
Neaga — scrimerul, Suxana 
Corcad sau Dan Luchlaa — 
baschetballștl. Cu toții au foat 
dndva elevi la „Unirea*™

Astăzi, cel șapte sint pro
fesori de educație fizică___
antrenori (cazul lui C. Bau- 
dud. Nimic deosebit, 
spune, el nu sint i__ „___
sportivi de ieri devenlti, peste 
ani. îndrumători al generații
lor tinere. Numai că cei șapte 
fel duo activitatea 
lo unde s-au aflat și 
postură de elevi, adică 
c.s.s. "1 ___
tul ni se pare încărcat de 
semnificați*. Pentru «8 o a- 
semenea opțiune nu poate fi 
tnttmplătoare. ba dimpotrivă. 
Intre Începătorul de ieri tn 
ale performantei sportive șl 
gruparea școlară în care s-au 
integrat s-a creat » „punte 
sufletească* șl, o dată porniți 
intr-un sens aj acesteia, ni
meni nu a mal trecut-o Îna
poi Există, cu alte cuvinte, 
un adevărat arc peste genera
ții Pe traiectoria căruia se 
vor înscrie, curfnd, alte si alte 
nume, pentru că aici la „U- 
nlrea*, se formează sportivi 
sl oameni de suflet sl carac
ter™

•au
veți 

singurii

aco- 
ln 

__ ____ _______ la
Unirea Iași. Amănun-

Geo RAEȚCHI

dor Toth, lăcătuș. Unul din cel 
mai bițni jucători este Ladislau 
Weispecher (tot lăcătuș), iar A- 
dalbert Stănescu — de 45 de 
ani (1) membru al acestei pres
tigioase asociații sportive — este 
președintele uecțieL Președinte 
competent, autoritar, maistru a- 
preciat in întreprindere, maes
tru al sportului la polo — 
de IC ori selecționai in echipa 
națională.

Sigur, acum bazinul de înot 
al muncitorilor de la „Industria 
linii* din Timișoara este aco
perit Nu mai are legătură 
cu™ Bega. 1000 de copii din 
cartier Învață, in fiecare an, 
să înoate in bazinul Întreprin
derii, tocmai pentru eă Bega 
e™ aproape. Pe cei de la 
Școala generală nr. 16 nu i-am 
mai socotit, ei fiind deja po- 
loiștl redutabili, legitimați — 
asemenea părinților lor — la 
A. S. „Industria linii* Timi
șoara.

Dar polo-ul, Înotul, nu sint 
singurele sporturi îndrăgite de 
tinerii și vîrstnicii de la „In
dustria linii* Timișoara. Cu pa
siune și continuitate se mai 
practică — in cadrul unor am
bițioase Întreceri organizate sub

genericul „Daciadei* — hand
bal, volei, atletism, fotbal, te
nia de cimp și de masă etc. 
„Cupa textilistului**, spre exem
plu, reunește In fiecare an zeci 
de echipe, numeroși sportivi de 
la secțiile filatură, mecanic-șef, 
finisaj, țesătorie — de peste 
tot. Printre fruntașii acestor În
treceri : muncitoarele Elena Tu- 
dorică (performera asociației la 
aruncarea greutății), Mariana 
Valda (locul I la 400 și 800 m), 
Georgeta Mereuță (handballs- 
tft, operatoare la oficiul de cal- 
eul), Valentin Ti ța (voleibalist, 
lăcătuș) ș.a.

Așadar, o asociație sportivă 
eu tradiție, cu multe Întreceri, 
eu frumoase terenuri in veci
nătatea Begăl, pe care tinerii 
și virstnicil de la această mare 
Întreprindere practică cu pa
siune și convingere exercițiul 
fizic, sportul.

RAID-ANCHETĂ PRIN
(Urmare din pag. I)

ne-a Însoțit in acest raid, com
pletează : „Mai notați și fap
tul eă, in ceea ce privește ca
notajul feminin, colaborarea 
noastră se reflectă in relațiile 
ee le avem eu C.N.U., colabo
rare in urma căreia rezultatele 
sperăm să fie pe măsură...*

PE NOILE TATAMI

într-una din sălile de

SELECȚII
LA TIR

• ULTIMELE DOUA ZILE DE 
PARTICIPARE ! Agențiile Leto- 
Prenosport mai pot elibera doar 
AS TA ZI ȘI MÎTNE bilete cu 
merele dv. preferate pentru 
gerea ebișnuită ” '

perioada ÎS actaca- 
18 noiembrie, arga- 
de selecții (pentru 
băieți născuțl ta

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

Loto care

nu-

avea loc vineri 16 octombrie 
Prima tragere din această lună, 
desfășurată la 2 octombrie, a con
tinuat șirul succeselor din luna

precedentă : la categoria 1, parti
cipantul Fillp Ion, din Iași, a ab
ținut, pe un bilet achitat 25%, un 
AUTOTURISM „Dacia 1300“, in 
timp ce la categoria a n-a s-au 
atribuit DOUA CTȘTIGURi A 
CITE 47.000 LEI FIECARE pe bi
lete achitate 100% șl ȘASE CIȘ- 
TIGURI A CÎTE 11.752 LEI FIE
CARE pe bilete Jucate in cotă de 
25%. Partldplnd la tragerea Loto 
din această săptămtnă, puteți 
avea șl dv. satisfacții asemănă- 

. teare. MAI MULTE VARIANTE
JUCATE — MAI MULTE POSI
BILITĂȚI DE A VA NUMĂRA 
PRINTRE MARII CÎȘTIGĂTORI 1
• TRAGEREA OBIȘNUITA PRO- 

NOEXPRES de astăzi, 14 octom
brie 1981, poate fi vizionată in 
direct pe micul ecran, lnceplnd 
de la ora 17.

ria 1 (13 rezultate) : 1 variantă 
100V» a 12.801 lei ți 57 variante 

. ...................................... 2
a

578 lei ; categoria 3 (11 rezul
tate) : 4.208 variante a 82 lei.

25% a 3.200 lei ; categoria 
(12 rezultate) : 398 variante

Secția de tir a clubului
Dinam» București anunță, 
pentru
brie —
nlzarea 
fete și
anii 1964, 65, 66), după ur
mătorul program : 
•rele 9—13 in flecare 
exceptlnd
tre orele
miercurea

intre 
zi 

duminica, șl ta- 
18—17, lunea, 

șl vinerea.

★

ORIUNDE Șl ORICÎND
JUCAȚI LA...

LOZ*
IN PLIC /rrm

Clubul Sportiv Universi
tar I.E.F.S. organizează tn 
zilele de 18 și 25 •ctombri» 
1881, intre erele 2—13, se
lecție pentru secția de tir. 
Pot participa 
vele născuțl 
1964—1967.

Acțiunea se 
la poligonul
Maior Ene nr. 12 
nul Republicii), șl 
gonul Tineretului 
nul Tineretului).

la 
LE.F.S. ii găsim pe judoka. 
Lucrează sub Îndrumarea antre
norilor Radu Abălan, Nicolae 
Marinescu și loan Petrof. De 
ce tocmai aici 7 — întrebăm. 
Așa aflăm despre o nouă le
gătură : C.S.Ș. — I.F„F„S. In
trăm in amănunte. Pregătirile 
se fac sub supravegherea cate
drei de judo a institutului, con
dusă de Ion Hantău, ceea ce 
conferă antrenamentelor girul 
competenței metodice. în plus, 
pentru a spori eficiența, din a- 
ceastă toamnă, s-a pus la dis
poziția. sportivilor de la C.S.Ș. 
o sală separată de antrena
ment — pinâ atunci ei se pre- . 
găteau In comun cu studenții 
—, iar federația de specialita
te a dotat-o cu noi tatami. 
Este, poate, și urmarea faptu
lui că ju.liorii și-au dovedit 
calitățile, ei concurind și în 
echipa de Divizie, obținind 
citeva frumoase performanțe, 
dintre ei detașindu-se Gabriel 
Mihăescu, un tînăr cu certe ca
lități șl disponibilități.

DE LA CICLISM LA POLO...

elevii și ele- 
tntre anii

• ciștigurile concur
sului PRONOSPORT DIN 
U OCTOMBRIE 198L Catego-

va desfășura 
I.E.F.S., str.

(Stadia
la PoM, 
(Stadie-

în august, cicliștii juniori de 
la C.S.Ș. au cucerit 5 titluri 
de campioni, evidențiindu-se, 
cu acest prilej, Fl. Popescu, A. 
Nica, O. Tudorache, V. Mitra- 
che, I. Bondar ș.a. „Ar fi fost 
dificil ca sportivii noștri să se 
impună, dacă nu am fi avut 
posibilitate să ne pregătim pe 
velodrom — ne spune profe
sorul Constantin Baciu. Avînd 
în vedere necesitatea ridicării

nivelulu: 
preciem 
tehniciei 
vorizeaz 
performi 
rezultate

Din n 
ceasta p 
loiști. A 
că un 
Gheorgh 
trenor ! 
fiind că 
capacitai 
mente d 
același . 
de pașii 
Arsene, 
Georges, 
un pas 
relații d 
că. înti 
In căzui 
nlfestă i 
și mate 
privește 
notăm ș 
buri au 
crescuți 
printre 
Jianu, 1 
(C. Dar

7

Desigi 
mai îna 
parte di 
rare înt 
de perf 
vizibile 
Steaua, 
lei, hani 
roșie, O 
(Tricoda 
fină) ș.t 
ză, dup 
Mibălces 
al clubu 
unitate i 
te indeț 
pală, ae 
mente d 
mare pr 
țlonau 
noștri, s 
teres să 
vers, pe 
poate a 
poate fi



JL NORMELE DE CONTROL!
NUMAI El?

i ur- 
lap- 

iriloi 
;nara 

pe 
putat 
ilimi- 
nirea 
■oii — 
POR- 
lncâ)

Mureș, 
Secuiesc, C.S. 
Steagul roșu 
Steagul roșu 
Sf. Gheorghe, 
Zalău, C.S.Ș. 
Reșița, C.S.

xliști, 
entru 
norul 

un 
jfășai-

Lemnarul Odorheiu
Onești, C.S. 

Brașov, C.S.Ș. 
Brașov, C.S.M. 
A.S. Armătura 

Oradea, C.S.M.
Satu Mare, A.S. 

Constructorul Hunedoara, C.S. 
Nlcolina Iași, C.S. Dunărea 
Galați, A.S. Hidrotehnica Con
stanța, C.S. Dinamo Brașov, 
A.S. Comerțul Tg. Mureș, A.S. 
Oradea, Jiul Pctrila și chiar 
Dinamo și Steaua București. 
Ca să nu mai spunem că • 
altă secție (de nivel interna
țional 1), ■” ’

eniori

■u a 
le, ca 
e reni 
țgăttt" 
categ. 

I să 
eg. <8 
ca teg. 
î, *»T 
bto (I 
tnttm- 
aflăm 
bule* 

b eon- 
DE 
eu 

e data 
ită va 
erk J- 
.șadar, 
le »sec- 
ișoara, 
ui Tg.

Minerul Motru, N-A 
PREZENTAT NICI 
UN CONCURENT I 
Și pentru că am a- 
mintit de o 
nea unitate 
performanță să 

o altă r---- ’
specialiștilor 
alte secții 
internațional 

Progresul 
Reșița, 

Hunedoara, 
C.S.M. Z______
lat In concursul de la Tg.
Mureș nici un element de 
perspectivă, care să convingă, 
cit de cit, de posibilitatea u- 
nri afirmări rapide la acest 
stil oare,* am spus-o ți altă 
dată, are atîta nevoie de ti
neri bine pregătiți, pasionați 
pentru a reveni curînd — la 
nivelul seniorilor — in elita 
internațională a acestui sport. 
De aceea, dincolo de supără
toarei constatare că la acest 
concurs au existat 65 de „co- 
rigențl-, ni se pare firească 
șl întrebarea : dar numai el?
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Timișoara,
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Dănilă

(Dinamo), 74 kg —• Gh.
(C.S. Tîrgoviște), 82 kg — 
rinescu (Steaua), 90 kg — 
(Înfrățirea), 100 kg 
(Dinamo), 4-100 kg — A. 
(Dinamo).

în ordinea 
niori au ieșit 
(Steaua), B.

A.

loan 
Ma- 
Zuz 

Panait
lank.

C.
D.

la ju-categoriilor, ... .. 
câștigători : N. Hîncu 
Uveges (Steaua), M. 

Popa-(C.S. Onești), D. 
(Dinamo Brașov),
(C.S.S. Petroșani), CI. Tămăduianu 
(Steaua), D. Chiru (Steaua), R. 
Radu (Nlcolina Iași), C. Ungu- 
reanu (Steaua) L Manea 
(Steaua).

C. ALBII — coresp.

Ghtonoiu 
A. cmdea
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zoîvarea, mai apoi, a propriilor 
probleme de selecție și pregă
tire.

Totodată, trebuie să subli
niem și contribuția adusă de 
principalele furnizoare de ele
mente talentate, printre cele 
mai receptive aflîndu-se școlile 
generale 5, 10, 15, 17, 114, 172, 
201, liceele de matematică-fizi- 
că 2 și 6, liceele „N. Tonitza", 
„I. Neculce", „Grivița Roșie", 
liceele industriale 19 și 22 și 
economic 1.

Așadar, o „activitate pe trei 
trepte", cum o numește prof. 
Marinei Oancea : prima — prin 
centrele sportive, organizate 
conform Legii învățămîntului 
in școlile generale, apoi, o a 
doua, sportivi cu dublă legi
timare și, în sfîrșit, promova
rea la marile cluburi. Trei trep
te, pe care la C.S.Ș. nr. 1 se 
eșalonează o activitate fruc
tuoasă. Bineînțeles totul dublat 
de o muncă intensă șl pasio
nată...

I
I
I
I
I
I
I
I

cîst igurl în--

AUTOTURISME 
EXCURSII 
’'este hotar?

După nedoritul intermezzo de 
sîmbătă. ne întoarcem astăzi la 
campionat. La întrecerea celor 
mai bune formații ale fotbalu
lui nostru de la care, date fi
ind și proaspetele neplăceri 
cauzate de echipa reprezenta
tivă, așteptăm, de-aci Înainte, 
mai mult. Mult mai mult decît 
ne-au oferit (și) In această 
toamnă divizionarele „A", aș
teptăm un FOTBAL DE CA
LITATE, potrivit cu posibilită
țile reale de care dispun o bună 
parte dintre component!! echi
pelor precum și cu condițiile 
de instruire-antrenament, afla
te, cu unele regretabile excep
ții, la dispoziția formațiilor pri
mului eșalon.

A sosit din nou timpul 
se pună capăt tînguielilor 
genul acesta ;

— „Jucătorii noștri sint 
mozi la antrenamente 
în dorul lelii programul 
scris, după care dau fuga 
duș, considerind că si-ae 
cut datoria".

— .Jucătorii
cu 
stau

«A 
de

eo- 
execută 

pre- 
sub 
fă-

e-noștrl nn 
conștiinciozitate 
insă lipifi de

fectuează 
marcajul, ___
adversari cînd vreun coechipier 
intră in posesia mingii**.

între văicărelile inserate aici 
(doar cîteva dintre cele pe care 
le înregistrăm, frecvent. In dia
logurile purtate ad-hoc cu teh
nicienii divizionarelor ,A“) e- 
xistă o strînsă legătură. De la 
CAUZĂ la EFECT, comoditatea 
manifestată la antrepamente, e- 
fectuarea exercițiilor in dorul 
lelii. explicînd, în ultimă ana
liză. absenta marcajului și ră
masul pe loc cînd coechipierul 
aflat în posesia mingii nu are, 
practic, soluții de continuare a 
fazei.

Intră în atribuțiile antrenori
lor și conducătorilor de secții 
și cluburi să impună jucători
lor lor respectarea riguroasă a 
ciclului săptămînal, întocmit la 
parametrii fotbalului de Înaltă 
competitivitate.

Intră în atribuțiile forului de 
specialitate să îndrume și să 
controleze întreaga activitate a 
secțiilor primului eșalon.

AstiiZl,
intr-una

c. n.

10

din
de

Melbourne,
scmilinalclc
Juniori

ROMÂNIA-R.F.G
Astăzi, la Antipozi, semifi

nalele campionatului mondial 
de fotbal pentru juniori. Repre
zentativa noastră va Încerca. In 
semifinala de la Melbourne, a- 
colo unde a clștigat trei par
tide și a remizat cu Brazlia, 
să Întreacă reprezentativa R.F. 
Germania. în cazul unul nou 
succes al „tricolorilor" — re
marcabili pînă acum, In între
cerile din Australia — el vor 
urma să Intîlnească la Sydney, 
pe învingătoarea din semifina
la Anglia — Qatar. Să urăm ti
nerilor noștri fotbaliști drum 
bun spre finală !

Așa cum se știe, fotbalul nos
tru nu duce lipsă, la nivelul 
echipelor de club, de elemente 
dotate, capabile să obțină per
formante în arena internațio
nală. O demonstrează și rezul
tatele realizate, recent, de „am- 
basadoarele" noastre în jocu
rile disputate, în cadrul cupe
lor europene, pe propriul te
ren ; unde absolut toate au ob
ținut victorii, înscriind mini
mum două goluri (Politehnica 
Timișoara 2, Universitatea Cra
iova 3. Dinamo 3, F.C. Argeș 4) 
fără să primească vreunul.

Fotbalul nostru acuză, In 
schimb, absenta unor echipe 
puternice, în adevăratul înțeles 
al cuvîntului, în așa fel „ar
mate" fizico-tactic îneît să aibă 
curajul (a se citi : o stare de 
spirit prielnică) să atace, cu 
toate „motoarele în plin", și 
meciurile pe care le dispută 
in condiții de deplasare, acolo 
unde, de regulă, replica adver
sarului le solicită mai mult. O 
demonstrează, din păcate, la fel 
de convingător, eșecurile In 
serie, tot în Cupele europene, 
tot de la... două goluri în sus. 
Doar F.C. Argeș s-a înscris In 
excepție, dar In ceea ce o pri- 
vește nu trebuie omis faptul 
că formația piteșteană a avut 
In Apoel Nicosia un adversar 
modest cotat în ierarhia euro
peană.

Cele trei reprezentante ale 
fotbalului nostru în turul II al 
cupelor europene susțin astăzi, 
în derbyurile de la București și 
Pitești, repetiții utile în vede
rea jocurillor de miercurea vi
itoare.

Pentru ca la Copenhaga, Mi
lano și Aberdeen. UNIVERSI
TATEA CRAIOVA, DINAMO și 
F.C. ARGEȘ să fie intr-adevăr 
ele — așa cum. nu o dată, au 
arătat-o în campionat si chiar 
în prestigioasele cupe ale con
tinentului — este necesar să-și 
amintească (chiar dacă, final
mente, s-au calificat) cum s-au 
comportat, o bună bucată de 
timp, la Atena. Sofia și Nico
sia. Să-și aducă aminte și să 
cadă. în sfîrșit, de acord 
doar renuntînd. 
nut. la „tactica 
de la Început, 
printr-un JOC 
prudență, în faza de apărare, 
dar și de cutezanță, organiza
tă, lucidă. în faza de atac — 
ele pot să-și . apere realmente 
șansa lor.

O revizuire de atitudine. a 
tuturor jucătorilor implicați, 
față de campionat Își va arăta 
roadele, slntem convinși, ți la 
echipa națională.

tocita

ECHIPA DE TINERET-0 ANTICAMERA 
0 ANTICAMERĂ A CUI?

I
I

a

că 
din primul mi- 
fricii" stăvilind, 
iureșul advers. 
COMPLET, de

Gheorghe NICOLAESCU

Desigur, insuccesul primei 
noastre reprezentative a mîhnit 
profund pe toți cei ce iubesc 
fotbalul și atenția tuturor a 
fost îndreptată spre problemele 
echipei naționale. Se impune, 
însă, să ne oprim și asupra e- 
șalonului următor, reprezentati
va de tineret, numită mereu 
„anticamera" primei echipe, ca
re, de la 
dovedește 
ră...

înscrisă 
Campionatului 
pa noastră de 
să aibă în obiectiv și perfor
manța, adică promovarea in 
sferturile de finală, dar nici 
acest obiectiv nu a fost reali
zat.

O primă victorie cu Anglia, 
la Ploiești (4—0), a fost .um
flată" peste măsură, uitîndu-se 
de gafele decisive ale portaru
lui Lukici. Aceasta a făcut să 
se treacă cu prea mare ușurin
ță peste înfringerile cu Ungaria 
(2—4) și returul cu Anglia 
(0—3). A urmat meciul cu Un
garia, de'la Timișoara, cîștigat 
în mod norocos, și a venit 
partida cu Elveția, de vinerea 
trecută, de la Ploiești, unde, 
prin prestația sa slabă (2 șu
turi pe poartă în 90 de minute), 
echipa de tineret a nemulțumit 
pe cei 14 000 de spectatori. De 
rezultat (care contează cel mai 
mult într-o partidă interțări și 
lntr-o competiție continentală) 
ce 
de 
au 
4 
noastră de tineret n-a realizat 
nici măcar punctele de pe teren 
propriu. Supărătoare a fost 
însă maniera de joc. Antreno
rul federal Cornel Drăgușin — 
care răspunde de „tineret" — 
se plîngea că nu poate alinia 
cel mai bun „11“ pentru că 
Rednic și Gabor (cel care a 
fost înlocuit în meciul cu Un
garia, de la Timișoara) se află 
in Australia, pentru că Bum- 
tescu nu avea drept de joc 
(din cauza durităților sale, pen
tru care a primit 2 cartonașe 
galbene), pentru că Vlad și 
Ciobanu (ultimul, rezervă la 
Timișoara) erau accidentați. 
Dar in locul lor au fost con
vocat! tot jucători de Divizia 
„A*. Nejustificată, insă, selec
ționarea lui Terheș (care tot 
sezonul nu jucase) și a lui 
Mărginean, care nu este folosit 
nici la echipa sa de club. Oare,

un timp, nu prea se 
a fi vreo anticame-

in preliminariile 
european, echi- 
tineret trebuia

să mai vorbim ? Cu egalul 
la Ploiești (unde elvețienii 
marcat... primul lor gol din 
jocuri disputate), echipa

pentru că e rezerva lui Vlad, 
la Dinamo, el trebuie să fie 
rezerva acestuia și la lotul de 
tineret ? Nu există un alt fun
daș în Divizia „A" ? Ar fi tre
buit căutat altul, chiar la di
vizia secundă. Iată, I. Ștcfă- 
nescu, de la Petrolul Ploiești, 
pînă de curînd jucător de Di
vizia „C“, a fost vineri, în me
ciul cu Elveția, alături de Toma 
și C. Solomon, unul dintre cei 
mai buni din echipă. Ștefănes- 
cu a fost selecționat pentru 
că a avut șansa ca meciul cu 
Elveția să se dispute la Ploiești 
(cum ă fost și cu selecționarea 
lui Vlătănescu, pentru meciul 
de la Timișoara). Dar aceleași 
principii au operat și la stabi
lirea... antrenorului secund al 
lotului de tineret. V. Kraus a 
fost în turneul din America de 
Sud după care... n-a mai fost ; 
la jocurile din Anglia și Unga
ria, antrenor secund a fost M. 
Lucescu, apoi, la Timișoara. E. 
Dembrovschi, după care, la 
Ploiești, i-a luat locul M. Dri- 
dea. Deci, antrenori secunzi — 
numiți de cine ? — de circum
stanță. Cum s-ar spune, „dacă* 
ai șanse ca tineretul să joace 
în orașul tău, poți fi antrenor 
secund, 
șansă". 
Ploiești 
Divizia 
mîine, 
hoiu
Cornel Drăgușin la lotul de ti
neret dacă «echipa va avea vreo 
„acțiune" și Ia Nehoiu... Nici o 
pagubă, pentru că echipa juca 
fără vreo idee tactică, alandala, 
fiind limpede pentru oricine că 
Turcu nu este extremă stingă, 
iar și un novice de pe stradă 
l-ar fi schimbat pe Terheș, i-ar 
fi spus lui Geolgău să termine 
cu „fițele", lui Mărginean să-și 
întrerupă seria de faulturi (tre
buia să fie chiar eliminat, cînd 
l-a lovit cu crampoanele în 
spate pe Mathey, căzut la pă- 
mînt). Dar nu s-a întîmplat ni
mic. Echipa de tineret înregisr 
trează încă un semieșec cu El
veția, ratează o nouă calificare 
In C.E.. rămîne — placă veche 
ți tocită! — o așa-zisă și pre
supusă, dar evident ineficientă 
„anticameră" pentru prima re
prezentativă. Și lucrurile merg
— în umbra problemelor mai 
grele ale primei reprezentative
— In continuare la fel. Pinâ 
clnd ?

Dacă nu, n-aî nici o 
*Și cum meciul de la 
se juca la un nivel de 

„C“, mîine, poi- 
un antrenor din Ne

poate fi secundul lui

Constantin ALEXE

înaintea etapei a 9-a a Diviziei „A“

ULTIMELE VEȘTI DE LA ECHIPE

APROPO DE TINERET

• FEDERAȚIA DE FOTBAL a 
stabilit ca etapa a 11-a, progra
mată inițial să se dispute sîm
bătă 24 octombrie, să aibă loc 
duminică 25 octombrie. Măsura a 
fost luată deoarece Universitatea 
Craiova, Dinamo București și 
F.C. Argeș, reprezentantele fotba
lului românesc în Cupele euro
pene, vor susține primele partide 
din turul n al acestor competiții 
în deplasare, urmînd să revină 
în țară vineri 23 octombrie.

tragere^excepționalâ
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Ați procurat bilete 
cu numerele dv. 
preferate ?

NU OCOUȚI
PRILEJUL DE A 
CIȘTIGA :
• autoturisme 

„Dada 1300“ și 
„Skoda 120 L“ • 
mari sume de bani, 
variabile șl fixe • 
excursii peste ho
tare, in U.R.S.S. sau 
R. P. Bulgaria.

PENTRU ATRI
BUIREA CÂȘTIGU
RILOR se efectuea
ză 1 EXTRAGERI 
cu un total de 44 
NUMERE I

BILETELE DE ÎS 
LEI VARIANTA
PARTICIPA LA
TOATE EXTRAGE
RILE I

Agențiile Lato- 
Pronosport vă »tau 
la dispoziție pinâ 
simbâtă 11 octom
brie.

• La STEAUA, portarul Ior- 
dache și-a reluat antrenamen
tele, dar nu este încă apt de 
joc ; Adrian Ionescu ae află 
după operația de menise și li; 
gamente și revenirea lui mai 
durează ; este incertă folosirea 
lui Murcșan • La DINAMO, 
nu pot fi folosiți Dinu (acci
dentat) și Gh. Dumitrescu (bol
nav), se încearcă însă recupe
rarea lui Mulțescu, accidentat 
în amicalul cu Rapid.

• „POLI" TIMIȘOARA. Două 
semne de întrebare pentru an
trenori : utilizarea lui Nedelcu 
și Nucă, ambii accidentați, su
puși unui tratament pentru re
cuperare • U.T.A. anunță încă 
o indisponibilitate, pe lingă a- 
ceea a lui Vaczi (operat). E 
vorba de Bitca, care acuză o 
întindere.

• CHIMIA RM. VlLCEA nu 
are indisponibilități în cadrul 
lotului • C. S. TÎRGOVIȘTE 
anunță posibila reintrare în for
mație a lui Filipescu și Econo- 
mu, cărora le-a expirat etapa 
de suspendare pentru două car
tonașe galbene.

• F.C.M. BRAȘOV nu li 
poate utiliza pe Ciobanu, Pa- 
raschivescu și Marinescu, toți 
trei accidentați. Șulca este și 
el incert, dar se fac eforturi 
pentru a fi recuperat. • SPORT 
CLUB s-a întors luni seara din 
turneul întreprins în R. D. 
Germană (2—2 cu Aue și 0—2 
cu Carl Zeiss Jena). Băcăuanii 
i-au încorporat în efectiv pe 
Șoiman și C. Solomon, reveniți 
de la loturile reprezentative. 
Vor lipsi din formație Chitaru, 
accidentat, și Fișic, plecat cu 
echipa națională de juniori in 
Australia.

• JIUL PETROȘANI n-are

indisponibilități de lot ; doar 
Petre Grigore va lipsi din for
mația de azi, pentru cele două 
cartonașe galbene acumulate. 
Locul lui va fi luat de Vînă- 
toru • F. C. CONSTANȚA a- 
nunță reintrarea in linia de a- 
tac a lui Peniu și, probabil, un 
debut : Ciobanu, de 
nara „C“ Portul.

• F. C. ARGEȘ anunță doi 
incerți : Băluță și Bărbulescu 
• UNIVERSITATEA CRAIO
VA, sosită ieri la Pitești, are 
un singur semn de întrebare 1 
Bălăci, ușor accidentat. Dacă 
nu va juca, antrenorii I. Oble- 
menco și C. Oțet îl vor trimite 
în teren pe Irimescu.

• CORVINUL dispune pen
tru meciul de azi de un lot 
restrins : Gabor, Andone și 
Rednic fac parte din lotul 
„cangurilor" la C.M. de juniori, 
iar Petcu, Colesniuc și Lăcătuș 
își satisfac serviciul militar. • 
F. C. OLT a deplasat lotul 
complet.

• A.S.A.
nescu, care 
este incert . . 
astăzi. Vor lipsi, bineînțeles, C. 
Ilie și Bolba, aflați în Austra
lia, cu naționala de juniori, la 
Campionatul mondial • „U“
CLUJ-NAPOCA. întreg efecti
vul este apt de joc. Suciu și 
Boieriu nu vor figura în lot, 
fiind plebați să-și satisfacă sta
giul militar.

• SPORTUL 
are tot lotul 
Bruno Grigore. 
venit la echipă _ 
va alinia, după cum ne-a de
clarat V. Matcianu, o formație 
remaniată, fără C. Zamfir (acci
dentat la Rm. Vîlcea). Tcvi (2 
cartonașe galbene) și Marica.

Marti, la Gyor. tn campiona
tul european de fotbal pentru 
echipe de tineret, echipa Un
gariei a invins cu scorul de 
0—1 (2—0) selecționata Elveției.

MllNE, IN . „CUPA

la divizio-

a deplasat lotul

TG. MUREȘ. Cer- 
acuză o întindere, 
pentru meciul de

STUDENȚESC 
valid, inclusiv 
Bozeșan a re- 
• PROGRESUL

ROMÂNIEI"
Joi, în „CUI-A noxvlckNiEl* vor 

avea loc următoarele meciuri : 
Avîntul Frasin — C.S.M. Suceava, 
C.F.R. Pașcani — C. S. Botoșani, 
Letea Bacău — Politehnica Iași, 
Petrolul Moinești — Victoria Te
cuci, C.S.U. Galați — F.C.M. Si- 
derurgistul Galați, Progresul 
Brăila — Unirea Dinamo Focșani, 
Marina Mangalia — Delta Tulcea, 
Cimentul Medgidia — Metalul 
București, Amonil Slobozia — 
Gloria Buzău, Metalul Mija — 
Metalul Plopeni, Muscelul Cîmpu- 
lung — Petrolul Ploiești, Automa
tica București — Rapid București 
(se dispută pe stadionul Giulești), 
Mecanică fină București 
tobuzul 
Iești — 
Craiova 
Dierna 
C.F.R.

București. Progresul Băi- 
Energia Slatina. C.F.R. 
— Rulmentul Alexandria, 
Orșova — F.C.M. ResHa, 

__ ___ Arad — Rapid Arad, 
C.F.R. Simeria — C.F.R. Timisoa
ra, Victoria Cărei — înfrățirea O- 
radea. Armătura Zalău — F. C. 
Bihor, Minerul Baia Sprie — F.C. 
Baia Mare, Minerul Rodna — 
Gloria Bistrița, Mureșul Luduș — 
Sticla-Ariesul Turda. C.P.L. Sebeș 
— Minerul Lupenl. Minerul Cer
te) — Pandurii Tg. Jiu, Minerul 
Bălan — Gaz metan Mediaș, Me- 
trom Brasov — Carpati Mîrsa, 
Metalul Tg. Secuiesc — Șoimii 
I.P.A. Sibiu.

Meciurile încep la ora 14. în 
caz de egalitate, după 90 de minute, 
se joacă prelungiri, două reprize 
a 15 minute, iar dacă egalitatea 
persistă câștigătoarea va 
semnată prin lovituri J 
metri.

* Meciul de Cupa 
Automatica București 
București se va disputa pe sta
dionul din Giulești. Biletele pen
tru acest ioc se pun în vînzare 
azi, la casele obișnuite ale stadi
oanelor Giulești și Automatica.

fi de- 
de la 11
României

Rapid



„TURUL EUROPEI", DACIA 1300 „Cupa Davit**

Șl PILOȚIi El AU AVUT DIN NOU
0 COMPORTARE MERITORIE

0 Dacia a cucerit „Cupa de argint** 0 L Balint a ciștigat 3 cupe
0 N. Grigoraș un excelent alergător de viteză

S-a încheiat „Turul Europei* 
raliu traditional, de mare 

prestigiu în lumea automobilis
tică — în care sînt angrenați în 
fiecare an ași ai volanului din 
Europa, la <,art aflîndu-se cele 
mai- vestite .nărci de automobile. 
Și, ca de obicei, la acest mare 
raliu au fost prezente și mașini
le de fabricație românească „Da
cia 1300“. Despre această compe
tiție. de anvergură si comporta
rea sportivilor români ne-a vor
bit ing. O’ idiu Scobai, unul din
tre componenții echipei Dacia 
Pite, ii. „O competiție incompara
bil mai grea decit a fost în anii 
trecuți, cu etape în care stăteai 
Ia volan 20^-35 de ore, cu medii 
"rare foarte ridicate, de 70—90 
km/oră. întrueit circulația era pe 
autostrăzi aglomerate, pe care 
deseori se produceau blocări, vă 
dați seama cum trebuia să mergi 
pentru recuperarea timpului pier
dut. Mai ales cînd aveai o pană 
de cauciuc sau motor... Concursul 
s-a desfășurat de-a lungul a 
3 000 Ion, cu plecarea din Essen 
și sosirea la Mainz (R.F.G.), con- 
curenții străbătînd teritoriile 
R. F. Germania, Franței, Spaniei, 
Portugaliei, Italiei, Austriei. Nou, 
față de alți ani : ajungînd in 
preajma unor circuite mari, pe 
care au loc curse de Formula I, 
ca Niirburgring, Mugello, Dijon, 
Logaro, Imola, sportivii au con
curat pe acestea, contracronome- 
tru, circuitele contînd ca probe 
speciale. O competiție extenuan
tă, care a stîrnit protestele con- 
curenților și ale unor foruri na
ționale, condițiile de întrecere fi
ind foarte grele", „Cine a fost la 
startul probei „Sportivi din 
Danemarca, Elveția, Franța, 
B. F. Germania, Olanda, România 
și Zair, reprezentînd 11 firme : 
Alfa Romeo, Audi, B.M.W., Dacia, 
Mercedes, Opel, Peugeot, Porsche, 
Volvo, Volkswagen, Toyota. Dln-

tre cei mai buni: K. Fritizinger, 
J. Winther, R. Altenheimer, R. 
Kukker ș.a.“, „Traseul ?“, „In 
general asfalt, cu excepția Por
tugaliei, unde a fost mult maca
dam lutos. Un amănunt : mai a- 
Ies în prima jumătate a traseu
lui, a fost o vreme cîinoasă. 
Ploaie torențială, burniță, vînt 
puternic". „Care au fost echipajele 
Daciei Pitești la această grea în
trecere ?“, „Trei Ia număr apar- 
ținînd întreprinderii : Ludovic
Balint — Constantin Zărnescu, 
Nicu Grigoraș — Ionel Mălăut și 
Victor Nicoară — Ov-idiu Scobai, 
acesta din urmă fiind doar pen
tru a experimenta Dacia-Sport. 
După noi foarte bune, cuplurile 
N. Grigoraș -w L. Mălăut, L. Ba
lint — C. Zărnescu au ocupat 
locurile 1 și 2 la clasa 1 300 (cu 
15 echipaje), respectiv 9 și 10 în 
clasamentul general. „Dacia" a cu
cerit apoi „Cupa de argint" (cel 
mai bun rezultat al unui club cu 
3 mașini) și 4 din cele 6 cupe 
oferite de organizatori pentru 
comportare în probe speciale : 
cel mai rapid pe ploaie — Balint, 
cel mai rapid în proba de la 
M6es (Portugalia, pe macadam 
lutos) — Balint, cel mai rapid la 
clasă în circuitul de la Mugello
— N. Grigoraș, cel mai bun în
circuitul de la Dljon, pe ploaie — 
Balint — rezultate la clasă*, 
„Cum arată clasamentele fina
le „Clasamentul neoficial
este următorul : Ia general, L 
Bohne Holger — Diekmann Peter
— Franța, pe Peugeot 505 CRI, 
pe firme ; 1. Peugeot, 2, Toyota. 
Neoficial, însă, fiindcă sînt con
testații... nerezolvate încă. Și, vă 
rog, un cuvînt bun celor din a- 
sistența noastră tehnică pentru 
munca lor : D. Telescu, M. Șer- 
ban, C. Dobrin, O. Biki, D. Co
țofană, N. Voican șl Gh. Răuță".

Modesto FERRARINI

CONCURSUL INTERNATIONAL DE ÎNOT
DE LA CHENGDU

™ CHILE - ROMANIA
IN CADRUL PRIMULUI TUR

Incepînd cu actuala ediție, a 
cărei finală se va desfășura 
între 11 și 13 decembrie la 
„Riferfront Coliseum11 din Cin
cinnati, între echipele Statelor 
Unite și Argentinei, disputele 
tradiționale pentru celebra sa- 
laiieră de argint „Cupa Davis* 
se desfășoară după o formulă 
nouă, pe grupe valorice. Echi
pa României a jucat, după cum 
se știe, în cadrul primului tur, 
la Timișoara, cu reprezentativa

Braziliei. Obținînd o frumoasă 
. victorie, ea și-a cîștigat drep

tul de _ ---- , ... .—_
următor, unde a fost însă în
trecută, tot la Timișoara, de 
puternica formație a Argenti
nei, finalistă, iată, a competi
ției, dar menținîndu-și dreptul 
de a juca și Ia următoarea 
ediție a „Cupei Davis“, tot In 
această grupă de elită.

Pentru următoarea ediție 
competiției, cea de anul

a evolua în turul

a
vi-

itor, au fost stabilite, Ia Lon-J 
dra, prin tragere la sorți, celo 
8 perechi:

S.U.A. 
Suedia 
Mexic 
Chile 
Noua Zeelandă 
Italia 
Cehoslovacia 
Argentina

— India
- U.R.S.S.
— Australia
- România
- Spania
- Marea Britanle
— R.F. Germania
— Franța

ECHIPA ROMÂNIEI PENTRU „CUPA FEDERAȚIEI- LA TENIS FEMININ
Intre 9 și 15 noiembrie seva 

desfășura la Tokio turneul fi
nal al „Cupei Federației*4 la 
tenis, competiție feminină re
zervată celor mai bune echipe 
din lume. Intrunindu-se, recent, 
Biroul F. R. Tenis a adoptat 
hotărîri și în privința repre
zentării la competiția amintită. 
Astfel, s-a stabilit ca reprezen
tativa României să fie alcătui
tă din Virginia Ruzici, Lucia 
Romanov și Florența Mihai, ele 
urmînd a fi însoțite de căpita
nul nejucător, antrenorul eme
rit Ștefan Georgescu.

Echipa țării noastre va întîl- 
ni în primul tur pe cea a 
Ungariei, în turul II pe învin- 
gătoarea dintre Iugoslavia — 
Israel, iar în turul III pe deți
nătoarea 
S.U.A.

Iată și 
vorite pe 
1. S.U.A.,

Martina Navratilova cu 1310 p, 
urmată de Chris Evert-Lloyd 
1280 p. Tracy Austin 1040 p, 
Hana Mandlikova 1020 p, An
drea Jaeger 890 p, Virginia Ru
zici 850 p, Sylvia Hanika 815 
p, Mima Jausovec 780 p, Regi
na Marsikova 745 p, Pam Shri
ver 730 p.

Primele 8 clasate se vor ca
lifica pentru „Turneul cam
pioanelor”, programat între 15 
și 20 decembre, la East Rut
herford (New Jersey).

• Rezultatele din primul tur 
al „internaționalelor" pe Jeren 
acoperit ale Australiei : Tom 

•Gullikson (S.U.A.) — Fancutt
(Australia) 6—3, 7—5, Tanner
(S.U.A.) — Johnstone (Austra

lia) 6—4, 7—6, Manson (S.U.A.)
— Stewart (S.U.A.) 6—3, 6-4.
• Finala turneului de la 

Tel Aviv: Mel Purcell (S.U.A.)
— Per Hjerquist (Suedia) 6—1* 
6—1,

*
trofeului, formația

BEIJING, 13
Proba feminină 
ber din cadrul 

; ternațional

(Agerpres). — 
de 800 m H- 

concursului În
de înot de la 

■ Chengdu (R.P. Chineză) a fost 
icîștigată de Diana Sandberg 
j (Australia) în 9:04,50, pe locu- 
jrile următoare clasîndu-se com- 
jpatrioata sa E. Grant — 9:11,28

și înotătoarea româncă Teodora 
Hauptricht — 9:29,88.

Alte rezultate : 400 m mixt 
femei : S. Landells (Australia) 
— 5:00,57 ; 200 m liber bărbați: 
McGufficke (Australia) — 
1:55,58 ; 1500 m liber bărbați: 
McGufficke — 16:69,27.

ordinea echipelor fa- 
tabloul de concurs : 
2. Cehoslovacia, 3. 

R.F. Germania, 4. Australia, S. 
Marea Britanie, 6. ROMANIA, 
7. Olanda. 8. Elveția.

• Devenite tradiționale, ta- 
tilnirile amicale dintre tenisma- 
nii români și cei din R.P. Chi
neză vor continua și anul aces
ta. Un lot de sportivi : 
Dănilă, Cristina Trocan, 
Hnat, Bogdan Toma și Dumitru 
Cîucă, însoțit - de antrenorul 
Vasile Serester, va evolua în 
mai multe orașe din R.P. Chi
neză, între 25 octombrie și 10 
noiembrie.
• în urma rezultatelor în

registrate în turneul de la 
Tampa (Florida), în clasamen
tul general al „Marelui Premiu 
FILT", la feminin, conduce

Alice 
Emil

AZI, IN EUROPA, NOUA PARTIDE
V"

•»

VA AVEA ANGLIA
UN • •• CAMPIONAT DE RUGBY?

La 26 ianuarie au fost 
versați cei 110 ani care 
trecut de la constituirea 
Rugby Union, organismul i 
a stabilit regulile jocului 
rugby în XV. Constituirea

ltd 
care 

de 
_ _ ______i a

avut loc în 1871, într-un res
taurant londonez, din Pall Mail, 
din inițiativa a 21 de cluburi, 
concretizindu-se astfel acel 
gest al tinărului William Webb 
Ellis, de la școala din Rugby, 
așezare din Midlands, care In 
1823 „neținind seama de re
gulile iocului de fotbal din a- 
cea vreme, a alergat cu min
gea în mină pînă la linia de 
fund și a marcat"...

Anglia este, așadar, vechea

vatră a rugbyului, acolo unde, 
in primul rînd, acest sport a 
fost dezvoltat si cultivat cu 
consecvență și pasiune, pînă a 
ajunge astăzi la ceea ce este 
el într-adevăr... Și cu toate a- 
cestea Anglia este țara care 
n-are încă un campionat de 
rugby, deși dispune de un 
foarte mare număr de echipe, 
eșalonate pe mai multe cate
gorii, de numeroase- terenuri, 
de arbitri, de cadru organiza
toric corespunzător, de un ca
lendar competițional extrem 
de bogat etc. Ă apucat să nu 
aibă campionat și iată că nu 
are încă nici după 110 ani de 
la crearea lui Rugby Union.

DINAMO BUCUREȘTI»

16-7 (7-2, 5-1,
Partida, disputată aseară, pe 

patinoarul „23 August”, 
conform așteptărilor, la 
tia campionilor, care 
asigurat din start un 
copios. După numai 90 
cunde de joc ei conduceau cu 
3—0, deși echipa bucureșteană 
se prezenta în formație incom
pletă, fără Tureanu, Teodoriu,

a fost, 
discre- 

și-au 
avantaj 
de se-

CUPA CUPELOR 
LA BASCHET

(Urmare din pao II

gazdele au înscris un coș iar 
oaspeții doar o aruncare liberă. 
In ultimele 50 de secunde, cele 
două formații au deținut pe 
rînd mingea, dar fiecare atac a 
fost ratat.

Au înscris: Popa 21, David 
18, Braboveanu 10, Ivascencu 10, 
Flutura? 8, Niculescu 6, Mari- 
nache 4, Uglai 4 pentru Dina
mo, respectiv Kunter 24, Me 
Gilmer 23, Wilson 23 , Ince 10,

Au arbitrat S. Radovici (Iu
goslavia) și S. Zahradnieek 
(Cehoslovacia).

AVlNTUL GHEORGHENI 
4-4), LA HOCHEI 
Gherghișan și portarul Gh. Hu- 
țan — indisponibili.

Oaspeții au opus o rezistență 
slabă, fiind conduși în repriza 
a IlI-a cu 16—3. De la acest 
scor dinamoviștii n-au mai in
sistat, permițînd hocheiștilor 
din Gheorgheni să echilibreze 
aspectul jocului, să reducă din 
handicap și să reușească o re
priză egală. în general, partida 
a plăcut totuși prin viteză, prin 
cîteva combinații frumoase și 
mai ales prin recordul de go
luri (23) înscrise. Autorii lor s 
Solyom 3, Costea 2, Herghele
giu 2, Pisăru 2, Axinte 2, Să- 
vastra, Toke, Nuțescu, Dumi
tru, Moroșan — pentru învin
gători ; respectiv Z. Antal 2, 
Daniel, Tamaș, Gyorgy, Suket, 
Gherghely. A arbitrat la cen
tru : M. Presneanu, ajutat la 
cele două linii de FL Gubernu 
și Gh. Mîeu.

Astăzi, de la ora 10, la pati
noarul „23 August” din Capita
lă se dispută cel de-al doilea 
meci. La Miercurea Ciuc, Sport 
Club din localitate întîlnește pe 
Steaua, iar la Galați Dunărea 
va primi replica formației Pro
gresul Miercurea Ciuc. (V. ChJ

Dar viata se dovedește a fi 
mai puternică decit tradiția; 
și viata cere organizarea unui 
campionat național I E simplu, 
foarte simplu de zis, dar în 
Anglia este foarte greu de fă
cut. chiar dacă viața o cere, 
încercările de pînă acum n-au 
avut succes. O nouă tentativă 
— se pare, cea mai serioasă — 
are loc în aceste zile. Federa
ția engleză de rugby a hotărît 
organizarea unui amplu refe
rendum național: „Champion
ship or not championship 7”. 
Sînt chemate, ca pînă la T 
noiembrie, să-și exprime pă
rerea („Da” sau ,,Nu“) toate 
cluburile de rugby din țară. în 
cazul unui vot favorabil (se 
așteaptă o luptă foarte strînsă 
între adversarii și susținătorii 
ideii I) federația engleză 
trece apoi, 
lalte țări, 
campionat, 
campionat 
punsul va
tie a campionatului Angliei va 
avea loc în sezonul 1983—1984. 
Dacă va fi „Not“, pînă la un 
alt referendum (cine știe 
cînd ?), calendarul competițio- 
nal al rugbyulul englez va fi 
la fel ca astăzi, la fel ca acum 
50 de ani, ca acum un secoLL

Romeo VILARA

Dacă pînă acum sînt cunos
cute șase dintre calificatele pen
tru C.M. de anul viitor (Spania 
și Argentina — prin regula
ment Polonia, Brazilia, Peru și 
Chile — în urma disputării 
preliminariilor), prin rezulta
tele celor nouă partide progra
mate azi în Europa mai pot fi 
cunoscute și alte „team“-uri 
care vor fi prezente la „Mun- 
dialul** spaniol. Astfel, în gr. I. 
un meci de mare interes se va 
juca la Viena : Austria—R.F.G. 
(in primăvară, 2—0 pentru oas
peții de azi). Ambele avînd cîte 
10 p slnt ca și calificate, dar 
meciul va stabili ordinea pri
melor clasate, importantă și ea 
pentru viitoarea tragere la 
sorți. în aceeași grupă, la Ti
rana : Albania—Bulgaria (1—2).

Două confruntări importante 
și în gr. II: Olanda—Belgia (0—1) 
la Rotterdam și Irlanda—Fran
ța (0—2) la Dublin, o grupă în 
care doar Belgia pare la adă
post de surprize neplăcute.

La Swansea (gr. III), Tara 
Galilor—Islanda (4-0), într-un 
meci foarte important pentru

gazde. Aflați la egalitate da 
puncte (9) cu U.R.S.S. și Ceho
slovacia, galezil trebuie să ciș- 
tige pentru a-și menține intac
te șansele.

în gr. IV, la Budapesta. Un
garia—Elveția (2—2), partidă 
care cu cîteva luni în urmă, 
părea fără importanță pentru 
configurația finală a clasamen
tului. dar care are acum o miză 
deosebit de mare, ambele echi
pe avînd șanse reale de cali
ficare. în schimb, jocul de Ia 
Salonic. Grecia — Danemarca 
(1—0, în toamna trecută, la 
Copenhaga, în favoarea bal
canicilor), din gr. V, este fără 
importantă, pentru clasamen
tul final. Iugoslavia și Italia 
părînd a fi de pe acum 
ficate.

în sfîrșit, în gr. VI, la 
fast. Irlanda de Nord și 
tia (1—1). primele două clasate, 
vor juca un meci de mare an
gajament. în timp ce întîlni- 
rea dintre Portugalia și Suedia 
(0—3) pare deschisă oricărui re
zultat

caii-

Bel- 
3co-

FINALA „CUPEI 
INTERCONTINENTALE*

La 13 decembrie, pe Stadio
nul Olimpic din Tokio va avea 
loc finala „Cupei Interconti
nentale” pe anul 1981 : F. C. 
Liverpool, deținătoarea C.C.E., 
va întîlni formația sud-ameri- 
cană care va cîștiga „Copa Li- 
bertadores”, aflată în des
fășurare.

va 
după modelul celor- 
la organizarea unui 

al primului 
național. Dacă răs
ti „Yes** prima edi-

CANDIDATURI PENTRU C.M. 
DE JUNIORI

său
Aflat la Bangkok, președin

tele F.I.F.A., Joao Havelange, 
a declarat că viitorul campio
nat mondial pentru echipele 
de juniori se va desfășura în 
1983. Pentru organizarea com
petiției și-au depus candidatura 
federațiile de specialitate din 
Canada, Mexic și Guatemala. In 
continuare turneul se va dispu
ta în America de Sud — în 
1985, Europa — 1987 și Asia — 
1989.

CAMPIONATE 0 CAMPIONAT!

U.R.S.S. (et. 30). — Dinamo 
Kiev — Dinamo Tbilisi 1—3, 
Dinamo Moscova — Neftd 
1—0, Tavria Simferopol — Tor
pedo 1—1, Zenit — Dneprope
trovsk 1—0, Ararat — Cerno- 
moreț 2—3, Kuban Krasnodar
— Ț.S..KA. 2—1, Dinamo Minsk
— Șahtior 1—1, Spartak — 
Rostov pe Don 1—1. Clasament: 
1. Dinamo Kiev 48 p ; 2. Spar
tak Moscova 42 p ; 3. Rostov 
pe Don 37 p.

FINLANDA • Campionatul 
s-a încheiat cu victoria echi
pei Helsingin Jalkapalloklubi, 
care a totalizat 25 p. Pe locu
rile următoare — Kuopion Pal- 
lotoverit și Valkeakosken Haka 
cu cîte 23 p.

NORVEGIA (et. 21). —
Brann — Haugar 6—0, Bryne — 
Lillestroem 2—4, Frederikstad
— Moss 4—1, Lyn — Hamarka- 
meratene 0—0. Rosenborg — 
Viking 0—1, Start — Valleren- 
gen 0—4. Clasament: 1. Vaî- 
lerengen 28 p ; 2. Viking 26 pj 
3. Rosenborg 25 p.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Americanul J«tm 

Sinclair a ciștigat maratonul de 
la Columbus (Ohio) In 2.13:29,0. 
Pe locurile următoare : Richard
son (S.U.A.) 2.14:2S,0, East (S.U.A.) 
2.14:33,0, Kenny (Irlanda) 2.14:43,0. 
Cursa feminină a fost câștigată 
de Charlotte Teske (R.F.G.) in 
3.35:15,0.

BASCHET • Echipa feminină 
Spartak Moscova- a ciștigat tur
neul de la Varșovia întrednd, în 
ultimul Joc, „Polonia” Varșovia 
CU 53—48 (34—20).

CICLISM • Competiția organi
zată de ziarul parizian l’Equlpo, 
Ia Chaville, a fost cîșttgată de 
rutierul polonez Ryszard Szur- 
kowski, la sprint, în fața france
zului Alain GaUopln. Ambii an

foot cronometrați, pe 177 km, în 
4.25 32.0.

MOTOCICLISM « Cursa inter
națională la clasa 500 cmc, des
fășurată pe circuitul de la . Ja- 
rama, în Spania, a revenit en
glezului Barry Sheene (Yamaha) 
învingător în cele 2 manșe.

PATINAJ ARTISTIC 0 Sporti
va americană Vlkky de Vries a 
cîștigat întrecerea individuală în 
concursul de la Lake Placid. Ea 
a fost armată do Helen Zayak 
(S.U.A.) șl Claudia Binder (Aus.)

ȘAH • A 5-a partidă a meciu
lui pentru titlul mondial dintre 
Karpov șl Korcinoi s-a terminai 
remiză. Scorul rămîne în conti
nuare 3—0 în favoarea lui Karpov 
• In turneul interzonal de

la Tuzla, după 10 runde conduce 
Kovacevicl (Iugoslavia) cu 7 p 
(1), urmat de Mihai Șubă, Va
lentin Stoica (ambii România) și 
K ura j ița (Iugoslavia) cu cite 
O'/î p. m această rundă Șubă l-a 
Învins pe Bukld (Iugoslavia) iar 
Stoica a remizat cu marele maes
tru Kurajița 0 In prima rundă 
a turneului de la Nlș (Iugoslavia) 
marele maestru Victor Ciocâltea 
l-a Învins pe Iugoslavul Tosici 0 
In runda a 9-a a turneului de la 
Tilburg, Sosonko l-a Învins pe 
Timman iar partidele Andersson 
— Petrosian, Liubojevld — Kas
parov, Miles — Spasski s-au în
cheiat remiză. In clasament, pe 
primul loc, Petrosian șl Timman 
au dte 6 p.


